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Het digitale Kwaliteitszorginstrument bij  
De Vreedzame School  
 

 
Als Vreedzame School heeft u gekozen voor een schoolbreed programma voor sociale 
competentie en burgerschap. Op uw school krijgen leerlingen een stem, voelen zich gezien en 
gehoord en leren zelf conflicten oplossen. Het gedachtegoed wordt doorleefd door de 
schoolleiding, lerarenteam, leerlingen en ouders. 
Maar hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van alle 
inspanningen die u als vreedzame school hebt gedaan? En wat kunt u doen om dit structureel te 
verbeteren? 
Antwoord op deze vragen krijgt u met het Kwaliteitszorginstrument bij De Vreedzame School. 

 
Het Kwaliteitszorginstrument van De Vreedzame School bestaat uit drie verschillende 
deelinstrumenten, die aan verschillende groepen binnen de school (leerlingen, leerkrachten, MT, 
et cetera) worden voorgelegd: 

 
1. Vragenlijst Groepsklimaat 
2. Borgingsinstrument 
3. Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School 

 
U krijgt de beschikking over alle deelinstrumenten, maar kunt uw eigen keus daarin maken. U 
kunt bijvoorbeeld alleen de Vragenlijst Groepsklimaat of het Borgingsinstrument  afnemen. 

 
Digitale afname 
Het kwaliteitszorginstrument is een webbased vragenlijst waarvoor u per afname betaalt. Het is 
dus geen website waarvoor u een meerjarig abonnement moet afsluiten. 
De vragenlijsten van het Kwaliteitszorginstrument worden online ingevuld en op een veilige 
manier verwerkt. Vervolgens krijgt u de rapportages met inachtneming van de 
privacyregelgeving digitaal door de CED-Groep toegestuurd. 

 
Coördinator Kwaliteitszorginstrument 
Bij de afname van het Kwaliteitszorginstrument krijgt één persoon binnen school een 
belangrijke coördinerende rol. Deze coördinator Kwaliteitszorginstrument: 
- krijgt de links naar de vragenlijsten (van alle deelinstrumenten) voor de gehele school via 

zijn/haar mail; 
- zet deze lijsten per mail uit binnen de school (welke deelinstrumenten is dus afhankelijk van 

de keuze van de school); 
- draagt er zorg voor dat iedereen de lijsten invult; 
- krijgt na afloop de rapportage over de ingevulde lijsten; 
- is in algemene zin voor zijn/haar school de contactpersoon voor communicatie over het 

Kwaliteitszorginstrument. 
 

Doorlooptijd 
De doorlooptijd van het digitale Kwaliteitszorginstrument is vier weken. Dat betekent dat iedere 
school – na ontvangst van de uitnodigingsmail - vier weken de tijd heeft om de vragenlijsten in te 
vullen voordat de rapportage (automatisch) wordt opgemaakt. U kiest zelf welke instrumenten 
u wilt afnemen. Lijsten die niet zijn ingevuld, kunnen niet meer worden meegenomen in de 
rapportage. Tussentijds ontvangt de coördinator daarom een herinneringsmail, zo ook enkele 
dagen voordat de rapportage wordt opgemaakt. 
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Rapportage 
De rapportage wordt in pdf-vorm aan de coördinator gemaild, beveiligd door middel van een 
wachtwoord. Voorafgaand aan de verzending neemt De Vreedzame School contact op met de 
coördinator over het vrijgeven van het wachtwoord. 
Afhankelijk van het aantal deelinstrumenten dat u afneemt en het aantal groepen op school telt 
het rapport tussen de 20 en 50 pagina’s. Het bevat schooloverzichten, tabellen per groep en 
leerling-overzichten (vragenlijst Groepsklimaat), en concrete suggesties om daarna aan de slag te 
gaan zodat u uw onderwijs en de implementatie van het programma Vreedzaam  op uw school 
nog verder kan verbeteren. 
Voor interpretatie en verdere analyse van de resultaten kan desgewenst contact opgenomen 
worden met de adviseur die de invoering van het programma heeft begeleid, of met een 
Vreedzame School-adviseur van de CED-Groep. 

 
Kosten 
U bestelt het digitale Kwaliteitszorginstrument per schoollocatie. Na bestelling heeft u de 
mogelijkheid tot éénmalige afname van de drie verschillende deelinstrumenten. U kunt ze 
allemaal afnemen, of bijvoorbeeld alleen de Vragenlijst Groepsklimaat. De prijs blijft het zelfde.  

 
De prijs wordt bepaald door het totaal aantal leerlingen op de locatie: 

 

- Minder dan 100 leerlingen € 366,- per afname 
- 100 tot en met 400 leerlingen € 415,- per afname 
- Meer dan 400 leerlingen € 507,- per afname 
Deze bedragen zijn per afname en inclusief BTW. 
 
Na uw bestelling ontvangt u binnen enkele dagen de links naar de vragenlijsten. Deze mail is 
afkomstig van Parantion, het ict-bedrijf dat de vragenlijsten faciliteert. 
Vanaf deze datum heeft u vier weken de tijd om de vragenlijsten in te vullen voordat de 
rapportage (automatisch) wordt opgemaakt. Houd bij het moment van aanvragen dus 
rekening met evt schoolvakanties die binnen de periode van vier weken vallen.  

 
Bestellen en meer informatie 
Bestel het Kwaliteitszorginstrument in onze webwinkel, via www.cedgroep.nl/webwinkel. 

 

Hierna vindt u informatie over hoe de Vragenlijst Groepsklimaat, het Borgingsinstrument en de 
Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School er uit zien. 

 
Wilt u nog meer weten over het Kwaliteitszorginstrument?  
Neem contact op via devreedzameschool@cedgroep.nl. 

 
 

 

 

https://mijn.cedgroep.nl/artikel/848/kwaliteitszorginstrument.html
http://www.cedgroep.nl/webwinkel
mailto:devreedzameschool@cedgroep.nl
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1. Vragenlijst Groepsklimaat 
Aan de hand van deze lijst meet u of de beoogde doelen van het programma worden bereikt. 
Lukt het om de leerlingen conflicten constructief op te laten lossen? Is er een positief sociaal 
klimaat in de groep? Voelen leerlingen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving? Zijn 
leerlingen in staat om op democratische wijze besluiten te nemen? Staan leerlingen open voor 
elkaar, ook als ze van elkaar verschillen? 
De lijst wordt ingevuld door de leerkracht. In de bovenbouw (vanaf groep 6) vullen zowel 
leerkracht als leerlingen een vragenlijst in. U kunt deze lijst beschouwen als een ‘volgsysteem’ 
op groepsniveau. 

 
De Vragenlijst Groepsklimaat bevat vragen over vier sociale taken: 
 Conflicten oplossen 
 Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap nemen 
 Democratische overleggen 
 Open staan voor verschillen 

 
Uit het instrument: 

 

 
Figuur 1: Uitsnede vragenlijst groepsklimaat onderbouw (groep 1 en 2, door groepsleerkracht 
in te vullen) 

 
 

 
Figuur 2: Uitsnede uit vragenlijst groepsklimaat middenbouw (groep 3, 4 en 5, door 
groepsleerkracht in te vullen) 
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Figuur 3: Uitsnede uit vragenlijst groepsklimaat bovenbouw leerkracht-versie (groep 6, 7 en 8) 

 

 
Figuur 4: Uitsnede uit vragenlijst groepsklimaat bovenbouw leerling-versie (groep 6, 7 en 8) 

 
Uit de rapportage: 

 

 
Figuur 5: Gemiddelde scores voor alle groepen op de vier sociale taken van De Vreedzame 
School, ingevuld door leerkrachten. 
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2. Borgingsinstrument 

 
Het Borgingsinstrument brengt de ‘kwaliteit’ (de stand van zaken) ten aanzien van de 
implementatie van De Vreedzame School in kaart. In te vullen door alle leerkrachten, inclusief 
ib-ers, bouwcoördinatoren en schooldirectie. Of naar keuze door een deel van het team. Met de 
resultaten kunt u een borgingsplan opstellen met concrete ambities voor de komende 
beleidsperiode. In de rapportage die u ontvangt van het Kwaliteitszorginstrument vindt u 
daarvoor concrete handvatten. 

 
Uit het instrument: 

 

 
Figuur 6 en 7: Uitsneden uit vragenlijst Borgingsinstrument 

 
Uit de rapportage: 

 
 

Figuur 8: Uitsnede uit resultaat Borgingsinstrument 
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3. Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School 
Deze vragenlijst kan gebruikt worden als nulmeting voorafgaande aan de invoering, en 
vervolgens jaarlijks worden herhaald. U krijgt dan zicht op het effect van het programma op het 
gedrag van leerlingen en leerkrachten, wat u kunt gebruiken als verantwoording naar uw 
schoolbestuur, inspectie, ouders, gemeente, enz. In te vullen door alle leerkrachten inclusief ib- 
ers, bouwcoördinatoren en schooldirectie. Of naar keuze door een deel van het team. 

 
Uit het instrument: 

 

 
 

 
 

 
Figuur 9 t/m 11: Uitsneden uit de Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School 
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Uit de rapportage: 
 

 
Figuur 12: Uitsnede Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School 
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